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Brug os som problemløser

Ringkjøbing Landbobank har de senere år 
specialiseret sig som en af landets førende 
pensions- og investeringsbanker.

Alle vores rådgivere har gennemgået
specialistkurser inden for pensions-,
investerings- og formueoptimering.

Vi vil meget gerne have, at du tester vores 
evner inden for disse områder.

Du vil opleve en grundig analyse og en 
individuel rådgivning, der er til at forstå.

Det starter med et hvidt stykke papir og 
slutter med det store overblik.

Til højre kan du se fi re vigtige
punkter til din overvejelse.

Det bedste råd vi kan give dig lige nu? 

Kontakt os, så vi kan tage en nærmere 
snak.

Start med at investere din tid i et møde 
med os!

Sammen løser vi pensions-ligningen!



1. Hvornår har du sidst fået lavet et ”servicetjek” 
    af dine pensionsordninger?

Verden forandrer sig, og der opstår hele tiden nye muligheder indenfor pen-
sion og investering. En pensionsordning skal plejes og vedligeholdes løbende, 
og det er ikke længere nok, at man ”blot” har sat en opsparing i gang.

2. Hvem får din pensionsformue og -forsikringer  
    udbetalt, hvis du falder bort nu?

Det er helt almindeligt at tro, at dine nærmeste pårørende får dine pensions-
ordninger udbetalt, hvis du falder bort nu. Men sådan er det slet ikke altid! 
Det kan have store konsekvenser, at pengene havner de forkerte steder. 

3. Rækker din pensionsformue til, at du får den 
    pensionisttilværelse, du drømmer om?

”Det går jo nok”... Sådan svarer mange, når de spørges, om de sparer nok op. 
Men hvorfor ikke få en nøjagtig beregning, når det sagtens kan lade sig gøre? 
Så ved du præcist, hvilken økonomi der venter dig, når pensionen skal nydes.

4. Har du - hånden på hjertet - overblik over 
    dine pensionsordninger?

Har du dine pensions- og forsikringsordninger flere steder? Så kan det være 
svært at danne sig et overblik over den samlede økonomi, og hvilke indvirk-
ninger de indbyrdes kan have på hinanden. Det kan vi også hjælpe med!

Punkter til din overvejelse!
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Det bedste råd
vi kan give dig?

Start med
at investere din tid

i et møde!


